
12

W Y D A R Z E N I A

Życie Uczelni nr 155

Liderem projektu „Project-Pro-
duct-Promotion. International 
Collective for Design” jest Wydział 
Technologii Materiałowych i Wzor-
nictwa Tekstyliów PŁ. 

– Dofinansowanie otrzymaliśmy 
w ramach programu Erasmus+. Pro-
jekt wpisuje się w tzw. partnerstwa 
strategiczne na rzecz szkolnictwa 
wyższego, dlatego jego efektem 
ma być nowy kształt i przebieg 
kształcenia wypracowane wspól-
nie z naszymi partnerami – mówi 
koordynatorka projektu dr Marta 
Miaskowska z Instytutu Architek-
tury Tekstyliów.

Do współpracy Politechnika 
Łódzka zaprosiła turecką uczelnię 
Eskisehir Osmangazi University 
i portugalskie Centro de Investiga-
cao e Formacao em Artes e Design 
zlokalizowane w Porto, zajmujące 
się badaniami i szkoleniami w za-

kresie sztuki i wzornictwa. Insty-
tucją wspierającą spoza UE jest 
amerykański College for Creative 
Studies z Detroit.

– Projekt zakłada opracowanie 
metody edukacyjnej, która przy-
gotuje studentów do pracy kre-
atywnej obejmującej zespołowy 
cykl tworzenia nowego produktu. 
W myśl tej metody w każdym kraju 
partnerskim odbędą się dwuty-
godniowe warsztaty zakończone 
wystawą. Z Politechniki Łódzkiej 
wezmą w nich udział studenci 
z kierunku wzornictwo – wyjaśnia 
dr Marta Miaskowska. Pierwszy 
warsztat zaplanowany jest na maj 
2021 i odbędzie się w Portugali, ko-
lejny w Polsce w październiku 2021 
a ostatni w Turcji na przełomie 
kwietnia i maja 2022. Warsztaty 
zaplanowane są w wersji stacjo-
narnej. Grupy warsztatowe składać 

się będą z 12-13 osób, w tym na-
uczycieli z instytucji partnerskich 
i wspierających, studentów krajów 
partnerskich oraz studentów kie-
runku wzornictwo PŁ.

W czasie każdego z takich spo-
tkań studenci wspólnie wypracują 
unikatowy produkt z zakresu 
sztuki i wzornictwa, dla którego 
przygotują system identyfikacji 
wizualnej oraz promocji służącej 
jego sprzedaży. Jak podkreśla ko-
ordynatorka projektu, przejście tej 
całej ścieżki uświadomi studentom 
realne warunki przyszłej pracy 
i zachęci ich do własnej przedsię-
biorczości.

Projekt rozpoczął się w grudniu 
2020 roku i potrwa do końca stycz-
nia 2023 r.
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W EngiRank uwzględniono 13 krajów 
tzw. Nowej Europy, czyli te, które przy-
stąpiły do UE w roku 2004 i później. 

W rankingu instytucjonalnym Politechnika Łódzka 
ex aequo z Politechniką Wrocławską zajęła 6. miejsce. 
Miejsca na podium przypadły kolejno Politechnice 
Warszawskiej, AGH i Uniwersytetowi Chemii i Tech-
nologii w Pradze. W pierwszej dwudziestce znalazło 
się 9 polskich uczelni.

Równolegle z rankingiem instytucjonalnym 
opracowano rankingi w 7 dyscyplinach z obszaru 
Engineering & Technology. 

Jak plasuje się Politechnika Łódzka? W obszarze 
Electrical, Electronic & Information Engineering jest na 

3. miejscu w Europie i na 1. miejscu w Polsce ex aequo 
z WAT w Warszawie. W dyscyplinie Civil Engineering 
zajmuje 3. miejsce w Europie i 2. w Polsce. W Medical 
Engineering PŁ jest na 5. miejscu w Europie i na 3. 
w Polsce.

Ranking został zainicjowany przez Fundację 
Edukacyjną „Perspektywy”. Głównym partnerem jest 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), a part-
nerem wspierającym IREG Observatory on Academic 
Ranking and Excellence. Misją rankingu jest wypełnie-
nie luki w zakresie aktualnej i wiarygodnej informacji 
o studiach technicznych w Europie.
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Projekt, produkt, promocja

Politechnika Łódzka wspólnie z partnerami z Turcji i Portugalii rozpoczyna re-
alizację projektu, w którym opracowana zostanie nowa metoda kształcenia 
dla studentów kierunków artystycznych i projektowych. Na ten cel Komisja 
Europejska przyznała grant w wysokości 130 047 euro.

EngiRank




